
 

 

  
 

 

 

 

 

วัน  เดือน  ป ขั้นตอนนักศกึษาปฏิบัต ิ สถานท่ี 

 

 

 

 

 

7-9 มิ.ย. 65 

นักศึกษากูยืมเงินกยศ.ท่ีมีจำนวนชั่วโมงจิตอาสา ไมครบ 36 ชั่วโมง  

สงกิจกรรมจิตสาธารณะ (e-Learning) ตามวัน เวลา ดังน้ี 

วันท่ี 7 มิ.ย. 65 

ชวงเชา  เวลา 09.00-11.00 น.  ลำดับจิตอาสา     1- 250 

ชวงบาย เวลา 13.30-15.30 น.  ลำดับจิตอาสา  251- 500 

วันท่ี 8 มิ.ย. 65 

ชวงเชา  เวลา 09.00-11.00 น.  ลำดับจิตอาสา  501- 750 

ชวงบาย เวลา 13.30-15.30 น.  ลำดับจิตอาสา  751- 1000 

วันท่ี 9 มิ.ย. 65 

ชวงเชา  เวลา 09.00-11.00 น.  ลำดับจิตอาสา  1001-1250 

ชวงบาย เวลา 13.30-15.30 น.  ลำดับจิตอาสา  1251-1480 

 

 

 

ณ ลานชั้น 1  

ตึกสถาบันอสิลามและอาหรับศึกษา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

 

 

 

 

1 มิ.ย. 65  

นักศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการกูยืมเงิน (กยศ.) ผูกูรายเกา

ตอเนื่อง ระดับปริญญาตร ีประจำปการศกึษา 2565 มีดังน้ี     

1. แบบฟอรมยื่นประสงคขอกูเงิน(กยศ.) ระดับปริญญาตร ีจำนวน 1 ฉบับ     

(หลักฐานท่ีตองสงชี้แจงในแบบฟอรมยื่นประสงคขอกูเงิน(กยศ.) ระดับปริญญาตรี) 

    2. แบบฟอรมกรณีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ถามี)  จำนวน 1 ฉบับ 

         (กรณีบิดา มารดามีทั้ง 2 คน ใหดาวนโหลด จำนวน 2 ฉบับ) 

    3. หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน กยศ.102   จำนวน 1 ฉบับ 

** หนังสือรับรองเงินเดือน ยึดตามแบบฟอรมของหนวยงานที่สังกัด 

** กรณีบิดา-มารดา มีบัตรสวัสดกิารแหงรัฐ ท้ัง 2 คน ไมตองใช กยศ.102 

** กรณีบิดา-มารดา ไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ท้ัง 2 คน ตองใช กยศ.102 

** กรณผีูปกครองมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 1 คน ไมมี 1 คน  

   (กยศ.102+แบบฟอรมกรณีมีบัตรสวัสดิการแหงรฐั) 

 

 

 

 

 

เพจ www.facebook.com/ กยศ.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร หรือ 

https://www.pnu.ac.th/student-aff/ 

 

6-8 มิ.ย. 65 

นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะสงเอกสารประกอบการกูยืมเงิน (กยศ.) ผูกูรายเกาตอเน่ือง 

ระดับปริญญาตรี ทาง Kerry/flash/j&t ยึดวันประทับตราวันสุดทายวันที่ 8 มิ.ย. 65 

รับเฉพาะนักศึกษาที่มกีิจกรรมจิตอาสา ครบ 36 ชัว่โมง และเกรดเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป  

(ไมตรวจเอกสารประกอบการกูยืมเงิน(กยศ.)ผูกูรายเกาตอเนื่องที่กรอกขอมูลไมครบ) 

(งดสงทางไปรษณียเนื่องจากอาจจะเกิดความลาชาในการดำเนินการ) 

ทีอ่ยูสำหรับจัดสงเอกสาร     

หองงานเงินกูยืมเพ่ือการศกึษา  

ชั้น 1 ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศกึษา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

13 มิ.ย. 65 

เวลา 09.30 น.  

ประชุมนักศึกษาผูกูยืมเงินกยศ. ผูกูรายเกาตอเนื่อง ระดับปริญญาตรี 

กลุมเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ำกวา 2.00 พรอมสงเอกสารประกอบการกูยืมเงิน(กยศ.) 

ผูกูรายเกาตอเนื่อง ระดับปริญญาตรี  

ณ ลานชั้น 1  

ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

14 มิ.ย. 65 

เวลา 09.00-15.00 น. 

นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะสงเอกสารประกอบการกูยืมเงิน (กยศ.) ผูกูรายเกาตอเน่ือง 

ระดับปริญญาตรี ดวยตนเอง  

รับเฉพาะนักศึกษาที่มกีิจกรรมจิตอาสา ครบ 36 ชัว่โมง และเกรดเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ณ ลานชั้น 1  

ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

 

 

 

ปฏิทินดําเนินงานกองทนุเงนิใหกู้ยื้มเพอืการศึกษา(กยศ.) 

สาํหรบันักศึกษาผูกู้ร้ายเก่า(ต่อเนือง) ชนัปี -  ประจาํภาคการศึกษา /  
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์ 



 

ตอ 
 

 

  
 

 

 

 

 

วัน  เดือน  ป ขั้นตอนนักศกึษาปฏิบัต ิ สถานท่ี 

17 มิ.ย. 65 ประกาศอัตราคาเลาเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2565 ระดับปริญญาตร ี
เพจ www.facebook.com/กยศ.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

20-22 มิ.ย. 65 สงสำเนาตารางเรียน ภาคการศึกษา 1/2565 ใหตัวแทนนักศกึษากูยืมเงินกยศ. 

แตละชั้นป/สาขาวิชา เพื่อกำหนดวันเซ็นแบบเบิกเงินคาเลาเรียนฯ 

เพจ www.facebook.com/กยศ.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

24 มิ.ย. 65 ประกาศกำหนดวัน เวลา เซ็นแบบเบิกเงินคาเลาเรียนฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2565 

(หากชั้นป/สาขาวิชาไหนไมสงสำเนาตารางเรียน ภาคการศึกษา 1/2565 จะไมมี 

กำหนดการเซ็นแบบเบิกเงินคาเลาเรียนฯ) 

เพจ www.facebook.com/กยศ.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

20-26 มิ.ย. 65 

นักศึกษากูยืมเงิน (กยศ.) ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 1/2565  

ผานระบบ PNUCM System พรอมปริ้น จำนวน 1 ฉบับ  

(นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา1/2565 ไมตรงตามกำหนดนักศึกษาจะตองจาย

คาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ กอนเซ็นแบบยืนยันเบิกเงินคาเลาเรียนฯ) 

นักศึกษาบันทึกแบบยืนยันเบิกเงินคาเลาเรียนฯ ภาคการศกึษา 1/2565 

ผานระบบกยศ.connect พรอมปริ้น จำนวน 2 ฉบับ 
 

กรอกขอมูลคาเลาเรียน ภาคเรียน 1/2565 (กรณีไมกูคาเลาเรียนไมตองกรอก) 

  (อัตราคาเลาเรียนฯ ตามประกาศเพจกยศ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
 

    เลือกคาครองชีพ เดอืนละ 3,000 บาท (กรณีไมกูคาครองชีพไมตองเลือก) 
 

              นักศึกษาสามารถเขาแอพพลิเคชั่น กยศ.connect  

เพื่อกรอกขอมูลในแบบเบิกเงินคาเลาเรียนฯ ตั้งวันท่ี 20 มิ.ย. 65 เปนตนไป 

เว็ปไซตลงทะเบียนเรียน

http://cmhe.pnu.ac.th/cmhe_login/main

. cfm 

เว็ปไซตเขาบนัทึกคาเลาเรียน

www.studentloan.or.th 

 

หมายเหตุ :   

1. ผูกูรายเกา (ตอเนื่อง) ดังน้ี 

   1.1 เปนผูกูรายเกา (ตอเนื่อง) หมายถึง ในปการศึกษาทีผ่านมานกัศึกษาเคยกูยืมเงนิกยศ.จากมหาวิทยาลัยฯ 

   1.2 เปนผูกูรายใหมและผูกูรายเกาเปลี่ยนระดับ ในปการศึกษา 2564 จะถูกปรับเปนผูกูรายเกา (ตอเนื่อง) ในปการศึกษา 2565 

2. นักศกึษาที่มีชั่วโมงกิจกรรมจติอาสา ไมครบ 36 ชั่วโมง ไมสามารถสงเอกสารประกอบการกูยมืเงนิกยศ. ประจำปการศึกษา 2565  

3. นักศึกษาทานใดไมดำเนินการตามปฏิทินถือวาไมมีความประสงคกูเงนิยืมกยศ. ในปการศึกษา 2565 

4. สำหรับนักศึกษากูยมืเงนิที่ตองฝกงาน/สหกิจ ชวงเปดภาคเรียน 1/2565 ใหตัวแทนนักศึกษามาติดตองานเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 

4. นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารเงินกูยมื (กยศ.) ผาน เพจ www.facebook.com/ กยศ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

5. ชองทางการติดตองานเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา (งดสอบถามขอมลูทางอินบล็อกเพจกยศ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

 โทรศัพท 073 709 030 ตอ 3516, 096 964 7119  

 

 

 

กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสถานการณโควิด-19 ปจจุบัน 

 

ปฏิทินดําเนินงานกองทนุเงนิใหกู้ยื้มเพอืการศึกษา(กยศ.) 

สาํหรบันักศึกษาผูกู้ร้ายเก่า(ต่อเนือง) ชนัปี -  ประจาํภาคการศึกษา /  
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์ 


